Ambitieus en
Gastvrij Fryslân
Buiten de gebaande paden
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1 Inleiding
Ambitieus en Gastvrij Fryslân is een visie op een verbonden en goed

De opgave Dagrecreatieve netwerken

functionerend systeem van Dagrecreatieve netwerken in Fryslân, en een initiatief

Om deze missie en ambities te kunnen realiseren, werkt de Provincie Fryslân in

van de Provincie Fryslân.

deze beleidsperiode met 7 opgaven. De opgave Dagrecreatieve netwerken is een

Ambitieus en Gastvrij Fryslân

van deze 7 opgeven en kan worden beschreven als
“Het (beter) vindbaar, boekbaar, beleefbaar, beoordeelbaar maken van

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028

uniforme routes, POI’s, thema’s en verhaallijnen, evenementen agenda en

vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid

toeristische arrangementen“ voor inwoners en bezoekers in Fryslân”

voor recreatie en toerisme. Het slim laten groeien van toerisme is hierbij één van
de belangrijkste uitgangspunten. Slimme groei draagt bij aan brede welvaart:

In de basis krijgt dit vorm door 3 kernactiviteiten;

Een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, behoud van natuur- en

Een duurzaam netwerk met de partners in de dagrecreatie tot stand brengen

cultuurerfgoed en het zorgen voor toekomstbestendige banen in een

Knooppunten, evenementen, dagjes uit en routes verbinden en opschonen

veranderende economie.

Onderzoeken wat de vraag is van de inwoner en bezoeker

Om aan deze missie te voldoen, zijn er 3 ambities geformuleerd:

Partners en partijen die zijn aangesloten en waar mee is gesproken:

Ambitie 1: Toerisme zorgt voor een prettige en gezonde woon- en

Ondernemers (mouwen opgestroopt, gastvrij, vriendelijk),

leefomgeving

Terrein beherende organisaties (boswachters, natuur kenners, groot hart

Ambitie 2: Toerisme versterkt het behoud en ontwikkeling van cultuur- en

voor de natuur, paden in beheer),

natuurerfgoed

Cultuur vertegenwoordigers (veel kennis, dag attracties),

Ambitie 3: Toerisme zorgt voor toekomstbestendige banen

(regio) marketing/VVV organisaties (met megafoon, uithangbord)
Vertegenwoordigers van een gezonde leefstijl (sport en bewegen, gezondheid)
Vanuit verschillende hoeken wordt de opgave en missie van de Provincie Fryslân
herkent en onderstreept. Er is echter wel veel vraag naar een lange termijn visie
die consistent wordt uitgevoerd.

Ambitieus en Gastvrij Fryslân

3

Van de Gebaande Paden
Om handen en voeten te geven aan de wens van de netwerk partners, en een
gezamenlijke en gedragen visie op te tuigen gaat de opgave Dagrecreatieve
netwerken van de gebaande paden.
In een 5 tal Co-design workshops met de aangesloten partners zijn gezamenlijk
stappen gezet naar een lange termijn ambitie Dagrecreatieve netwerken. De
partners pakken een actieve rol en bijdrage en geven gezamenlijk antwoorden
op de vragen;
Wie is de doelgroep van het dagrecreatieve netwerk? En wat is de
toegevoegde waarde voor de inwoner en bezoeker?
Hoe kan het netwerk waarde creëren voor de netwerkpartners, en de gasten
van de Provincie Fryslân?
Welke activiteiten zijn nodig, en wat hoeft niet (en wordt al succesvol
gedaan)?
Tijdens de workshops is gewerkt aan een visuele ambitie, om concreet ‘vorm
te geven’ aan de wensen, uitdagingen en behoeften van de netwerkpartners.

Werkwijze
In een vijftal iteraties en workshops is er gewerkt aan een visuele ambitie van de
Dagrecreatieve netwerken. De input van de deelnemers is op deze manier
gevangen en in de volgende workshop weer meegenomen.

Ambitieus
Fryslân
AmbitieusenenGastvrij
GastvrFryslân
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2 Deelnemende
partners
Minstens 30 partijen hebben hun waardevolle bijdrage gedeeld in
het vormgeven van het dagrecreatieve netwerk. Waar hebben zij
behoefte aan, wat nemen ze mee en wanneer heeft het netwerk
waarde voor hen? Wat is hun ambitie?
De netwerkpartners zijn op zoek naar verbinding, energie en
daadkracht. Ze zoeken naar vernieuwende verbindingen en connectie
met nieuwe netwerken, zoals netwerken rondom vitaal ouder
worden, en culturele creatieve netwerken. Naast nieuwe activiteiten
is belangrijk om de bestaande kwaliteit te behouden. Niemand is op
zoek naar nieuwe routes, nieuwe organisaties, of nieuwe websites.
Wel naar oplossingen voor het beter ontsluiten van bestaand en
divers aanbod. Bijvoorbeeld door orde en structuur te brengen in het
aanbod, vooral online, maar soms ook in de fysieke ruimte.
Online door de klantreis te verbeteren, zodat kleine lokale
authentieke partijen ook worden gevonden en meegenomen in
campagnes. Fysiek door handige routekaarten in de publieke ruimte
aan te brengen. Er is vanuit natuurorganisaties ook behoefte om
via de regio’s meer aansluiting bij de Provinciale agenda te hebben,
waarbij een bottom-up en top-down communicatiestroom kan
ontstaan. Uiteindelijk zou een breed gedeelde white paper op de
combinatie natuur en recreatie binnen de Provincie Fryslân een
voorbeeld kunnen zijn van die verbinding.

‘Ambitieus en
3 Visie
Gastvrij Fryslân’
Visie en ambitie van de netwerkpartners in Dagrecreatief
netwerk Gastvrij Fryslân Beleven
Wij gaan voor een ambitieus en gastbrij Fryslân door het verbinden van
dagrecreatief aanbod voor de inwoner en bezoeker. Authentiek, kwalitatief en
lokaal aanbod dat bijdraagt aan jaarrond en duurzaam toerisme waar de Friese
inwoner de vruchten van plukt.
Dit betekent
Samen, herkenbaar verbinden van netwerkpartners in een dagrecreatief
netwerk.
Het netwerk is gericht op een gastvrije beleving, voor inwoner en bezoeker.
Slimme IT, koppelingen en techniek zijn de basis voor een gestroomde off- en
online klantreis.
Aandacht voor bestaande kwaliteit en toegankelijk authentiek aanbod.
Gesteund door een duurzame zelforganiserende organisatie, waarbinnen
partners verschillende rollen kunnen innemen.
De enthousiaste en energieke netwerkpartners zijn vindbaar en herkenbaar.
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Dagrecreatief Netwerk Fryslân
Wij gaan voor een gastvrij en ambitieus Fryslân door het verbinden
van dagrecreatief aanbod voor de inwoner en bezoeker. Authentiek,
kwalitatief en lokaal aanbod dat bijdraagt aan jaarrond en duurzaam
toerisme waar de Friese inwoner de vruchten van plukt.
Wij doen dat door als partners vindbaar, beleefbaar en boekbaar aanbod
online en offline met elkaar te verbinden, en op te treden als gids in het
netwerk, zodat iedereen Fryslân met volle teugen kan beleven!

Vindbaar & herkenbaar

Wegwijs in het netwerk

Deelname in projecten & pilots

Zelf organiserend

Samen herkenbaar verbinden

circulariteit er deel vanuit maakt,

Het dagrecreatieve aanbod van partners is vindbaar en beschikbaar via een
gemeenschappelijke database. Het uitgangspunt van de basis op orde is dat
het dagrecreatieve aanbod vindbaar, beleefbaar, boekbaar en beoordeelbaar
is op meerdere websites en platformen gekoppeld aan het Open Data Platform
(ODP), de intelligente content hub van alle Friese toeristische data. Ook is er een
invoermodule voor ondernemers en organisatoren aan gekoppeld, zodat bijv.
B&B’s, fietsverhuur, ijssalons én evenementen vindbaar zijn op de gekoppelde

toegankelijkheid meegenomen wordt, ontwikkeld wordt door de partners zelf,

websites.

met de inwoners en bezoekers in gedachten.

Gastvrij

Netwerkpartners

Het netwerk richt zich op mensen die Fryslân willen beleven en een dagje er op

De partners in het Friese dagrecreatieve netwerk zijn in 2024 vindbaar op de

uit willen. Het is belangrijk dat er wordt gezorgd voor een gestroomde offline

platformen, beleefbaar, boekbaar en/of beoordeelbaar, en zijn ambassadeur

en online klantreis. Er wordt gezorgd voor een slimme basis in IT oplossingen,

van het netwerk en de partners. De partijen onderstrepen de gezamenlijke visie,

maar ook dat de fysieke infrastructuur op orde is. Grote bekende partijen en ook

en zullen zich inspannen om gezamenlijk deze visie uit te voeren, en kunnen de

kleiner lokaal aanbod is vindbaar voor de inwoners en bezoekers. Er is aandacht

inwoner en bezoeker wegwijs maken in het dagrecreatief aanbod.

voor autenthiek en uniek aanbod in de Fryslân.
Door verschillende rollen te onderscheiden voor de netwerkpartners, kan

Verfrissende paden

iedereen van waarde zijn, met de beschikbare tijd, middelen en talenten.

In samenwerking met de partners, regio marketing organisaties en Merk Fryslân
wordt gewerkt aan verfrissende campagnes. Er is ruimte voor bottom-up

Het opzetten van een duurzame organisatie heeft als doel dat wanneer de

initiatieven, nieuwe combinaties van bestaande paden en nieuwe ideeën kunnen

opgave Dagrecreatieve netwerken de aanjaagrol niet langer vervuld, dat het

worden uitgewerkt en getest in de praktijk door netwerkpartners die dat

netwerk zijn vervolg vindt binnen één van de aangesloten partijen.

interessant vinden. Ook kunnen ideeën onderzocht worden in samenwerking
met het Innovatiehuis Toerisme, of de Toerisme Alliantie Friesland (TAF).

Een actief en energiek netwerk kan helpen bij het formuleren van een lange

Uitgangspunt daarbij is dat het praktisch toepasbaar is, duurzaamheid en

termijn visie en strategie voor recreatie en toerisme in Fryslân.

Ambitieus en Gastvrij Fryslân
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Activiteiten van het netwerk
Voorop staat het beter verbinden en op orde brengen van bestaand dagrecreatief aanbod.

Dagrecreatief aanbod
op orde

Verbinding lokale thema’s
met provincie

Verfrissende paden
vanuit nieuwe inzichten

Hieronder valt het online en fysiek controleren

Partners zijn vindbaar en herkenbaar.

Regelmatig wordt er een project opgezet om

en checken van het aanbod. Waarborgen van

Ze worden geholpen met het vinden van de juiste

uitvoering te geven aan de ambitie. Er is ruimte

vindbaarheid van divers, kwalitatief, lokaal

deuren wanneer er een vraag speelt.

voor bottum-up ideeën.

aanbod, en het stroomlijnen van zoekopdrachten

De rol van gids kan hierbij helpen. Belangrijk is

Hiervoor sluiten we projectgroepen aan met

op basis van klantreis. Hier liggen 5 principes aan

het om parels uit het netwerk te delen, en van

lokale deelnemers.

ten grondslag: kwaliteit, uniformiteit, actualiteit,

elkaar te kunnen leren. Naast elkaar weten te

Lokale partijen spelen een belangrijke rol in het

kennisdeling en efficiëntie.

vinden, is er behoefte aan een gezamenlijke en

ontwikkelen van nieuwe concepten.

breed gedeelde lange termijn strategie.

Geplande activiteiten voor 2022-2025:

Geplande activiteiten voor 2022-2025:

Geplande activiteiten 2022-2025:

Huidig aanbod onderzoeken en verbeteren

Partner overzicht publiceren

Onderzoeken samenwerking

Bestaand aanbod zichtbaar en vindbaar maken

Dagrecreatief Netwerk pagina voor partners

Toegankelijkheid van dagrecreatief aanbod

door middel van de actie ‘Haak ook aan’

maken.

onderzoeken

Slimme koppelingen om beheer en onderhoud

Gezamenlijk opstellen van een bottom-up

Onderzoeksresultaten omzetten in slimme

database te reduceren

whitepaper met een visie op recreatie in

investeringen waardoor vraag en aanbod

Huidig dagrecreatief aanbod wordt beter

Fryslân.

beter op elkaar aansluiten

vindbaar, beleefbaar, boekbaar

Pontjesroute ondersteunen
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4 Organisatie en bestuur
De partners zoeken verbinding, energie en daadkracht
in een netwerk. Vanuit passie contact op maat. Er

Project partners

is behoefte om van elkaar te weten wat er speelt.

•Naam op website

Deelnemers bepalen zelf ‘welke deur ze willen openen

•Info in database

en of ze hun eigen deur open zetten’. Dit betekent in de

•Deelname aan events en pilots

praktijk dat deelnemers die willen deelnemen met een

•Ideeën/deelnemen in projecten

beperkte rol, zelf kunnen bepalen welke activiteiten ze op
willen pakken. Dit hebben we uitgesplitst in verschillende
rollen binnen het netwerk: partners, project partners,
gidsen en een bestuur. Het netwerk biedt een kalender

Gidsen

waarin interessante evenementen worden gebundeld, en
af en toe een bijeenkomst om het netwerk te versterken.

•Kennis van netwerk
Netwerkpartners

•Kennis van partners

•Naam op website

•Deelname/projectleiderrol

•Info in database

in projecten en pilots

•Delen van kennis

Bestuur
•Overzicht houden
•Agenderen van belangrijke thema’s
•Database op orde maken en houden
•Dagrecreatieve ontwikkelingen
signaleren en delen
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5 Bijlagen
Deelnemende partijen

Desiree Dijkstra, De Verbinding

Marjan Soepboer, Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland

Corrie de Groot, Recreatieschap Marrekrite

Marko Vuijk, Femke van Akker, Provincie Fryslân

Harro Boekhold, Ondernemer, Toerisme & Recreatie gemeente Ooststellingwerf

Gerard Kremer, Toerisme Alliantie Friesland, Kampeerhal Roden

Loek Hesemans, Staatsbosbeheer

Alberto Kinderman, Royal Werkbedrijf

Hendrina Zijlstra, Dagrecreatieve netwerken

Mirjam Pragt, Museum Federatie, Stichting Erfgoed en Publiek

Dirk Dijk, NHL Stenden

Martin Cnossen, Merk Fryslân

Wiepkje Hoekstra, Dagrecreatieve Netwerken, Under de wol

Tjisse Brookman, Dagrecreatieve Netwerken

Ulbe Postma, Alde Feanen

Fraukje Postma, Maklik Marketing

Wiebe Bouma, Landschapsbeheer Friesland

Angelien Drienhuizen, Merk Fryslân

Klaas Veenstra, Innovatiehuis Toerisme

Anneke Meijer, Friese Preventie Aanpak

Johan de Boer, It Fryske Gea

Floriaan Zwart, Waterland van Friesland

Lisette Zwerver, Museum Federatie, Stichting Erfgoed en Publiek

Bente Herfkens, student stagiair Toerisme Collectief Friesland

Frank Hart, Wandelnet

Nicole Offerein, Toerisme Collectief Friesland

Anke Zijlstra, Grou Aktief

Daan Bultje, HANNN

Maeike Schraa, IVN

Hanneke Wijnja, Natuurmonumenten

Anita Bakker, Sport Fryslân

Wendy Batist, Noardlike Fryske Wâlden

Marleen Pennewaard, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
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Een samenwerking tussen de Marrekrite, de regio marketing
organisaties, Merk Fryslân en de provincie Fryslân

Mede mogelijk gemaakt door
Hendrina Zijlstra en Tjisse Brookman - Opgave Dagrecreatieve netwerken - Provincie Fryslân
Puck ten Kate (Sketchworks) - Creative Consultancy
Jet Dillerop (Mediasquad.) - Vormgeving van tekst en beeld
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